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6. fejezet - A mezőgazdasági termelés 
gazdasági alapjai 

1. 6.1 Bevezetés 

Mióta az emberiség az ősi vadászó-halászó életmódról áttért a földművelésre és az állattartásra, gazdálkodási 

tevékenységet folytat legalapvetőbb szükségletei (élelmezés, ruházkodás) kielégítése érdekében. A gazdálkodás 

során a természeti és egyéb erőforrások (termőföld, víz, klíma, munkaerő, biológiai és tárgyi eszközök, újabban 

a pénz és az információ) minél racionálisabb használatára törekszik. A mezőgazdaság az emberiség történelme 

folyamán sokat fejlődött, és az egyik fontos nemzetgazdasági ággá vált. 

A 6. modul a mezőgazdasági termelés gazdasági alapösszefüggéseivel foglalkozik. Ezek áttekintése nélkül nem 

lehet megérteni az ágazat szereplőinek törekvéseit, megvalósítani a mezőgazdasági termék termelők, 

feldolgozók és forgalmazók összehangolt működését. A mezőgazdaság sajátosságai (természeti erőforrásoktól 

való nagymértékű függőség, az idényszerűség, a bonyolult biológiai összefüggések stb.) miatt a mezőgazdaság 

gazdasági kérdéseinek tárgyalása bizonyos mértékben eltér más gazdasági ágazatokétól. 

A modul a gazdasági alapösszefüggések között elsősorban a mezőgazdasági vállalkozással, mint 

tőkebefektetéssel, a vállalati eredmény mérésével, a vállalati érdekkel és célokkal, a gazdálkodás alapelveivel 

foglalkozik. Az alapelvek között a gazdasági döntések általános elveiről, továbbá az alapvető gazdasági döntési 

típusokról számol be a modul. Megismertet a legfontosabb gazdasági fogalmakkal és kategóriákkal, továbbá 

ezeknek a gazdasági döntésekben való helyes alkalmazásával is. 

2. 6.2 A mezőgazdasági vállalkozás, mint 
tőkebefektetés 

A vállalkozás olyan összetett tevékenység, amely vállalat létrehozására, folyamatos működtetésére, továbbá a 

működő vállalat növekedésének és fejlődésének elérésére irányul. A vállalkozás tulajdonosai olyan 

erőforrásokkal, eszközökkel rendelkeznek, amelyek vállalat létrehozására és gazdasági tevékenységek 

folytatására alkalmasak. Az ilyen erőforrásokat (eszközöket) tőkének nevezzük. 

Tőke alatt elsősorban pénzt értünk, de tőkeként szerepelhet bármilyen tárgyi jellegű erőforrás, amely megfelel az 

adott gazdasági tevékenység követelményeinek, illetve szükséges ahhoz. Tőke lehet azonban olyan nem tárgyi 

jellegű lehetőség, jog, ötlet, szervezési tevékenység, szoftver, know-how stb. amely a vállalat létrehozásánál, 

működtetésénél és fejlesztésénél hasznosítható. Ezeket az erőforrásokat szellemi tőkének, vagy a vállalat 

létesítés szempontjából szellemi apportnak nevezzük. A vállalatok létesítése és működtetése szempontjából 

nyilvánvalóan a pénztőkének van a legnagyobb jelentősége, hiszen pénzért általában bármilyen más erőforrás 

megszerezhető. 

Gyakorlati szempontok miatt különválasztva is érdemes megvizsgálni a vállalatok létesítésének és a vállalat 

működtetésének gazdasági kérdéseit. A vállalkozás létesítése a gazdasági tevékenységek folytatásához 

szükséges alapvető erőforrások, eszközök és célszerűen működtethető rendszerre való szervezését jelenti, a 

vállalat működtetése alatt pedig a gazdasági tevékenység tényleges folytatását, végrehajtását értjük. 

A vállalkozás tartalma ilyen értelemben lehet a már részben vagy egészben létrehozott meglévő vállalat (farm) 

megszerzésére irányuló tőkebefektetés, illetve a már meglévő vállalat működtetésébe történő tőkebefektetés is. 

Önálló döntési problémaként merülhet fel az is, hogy létesítünk vagy vásároljunk-e vállalatot. A mezőgazdasági 

vállalkozásoknál is természetszerű lehet az, hogy a vállalkozó már megfelelő földterülettel rendelkező, 

berendezett, esetleg állatállománnyal és már bevetett területekkel rendelkező gazdaságot (farmot, birtokot) 

vásárol. 

A tartós tárgyi eszközök (hagyományos kifejezéssel az állóeszközök) létesítésére vagy beszerzésére fordított 

befektetéseket beruházásnak nevezzük. A tőkebefektetés célja mindig az, hogy a gazdasági tevékenységbe 

bevitt tőkét a gazdasági tevékenység lefolytatása után megnövelt értékben kapjuk vissza. A tőke 

értéknövekménye a profit, vagy hozadék. 
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A tényleges vállalatlétesítésbe, vagy működtetésébe történő tőkebefektetések profitjának mérése sokkal 

bonyolultabb feladat, mint az egyszerű pénztőke befektetéseknél. A vállalatokba fektetett pénztőke ugyanis 

jelentős részben vagy teljesen tárgyi eszköz formát vesz fel, amely tárgyi eszközök további hosszabb-rövidebb 

ideig tartó átalakulásokon mennek keresztül, amíg gazdasági értékük pénz formájában újra megjelenik. A 

vállalkozás, mint tőkebefektetés lényege tehát úgy is megfogalmazható, hogy a vállalkozó tőkét fektet be a 

gazdasági tevékenységbe, amely ott tárgyi formát ölt, tehát mobilitása (készpénzre válthatósága) csökken és 

hosszabb-rövidebb ideig lekötötté válik. A lekötöttség gazdasági értelemben azt jelenti, hogy az adott tőke 

ugyanezen idő alatt más gazdasági tevékenységben nem vehet részt, tehát a lekötés ideje alatt elszalasztunk 

minden más befektetési lehetőséget. 

Az a profit, amely a lekötés ideje alatt az adott tőkével más kedvezőbb befektetési lehetőségben elérhető lenne, a 

tőkelekötés elmaradó haszna (más elnevezéssel: lehetőségi költsége), amellyel minden vállalkozásnál számolni 

kell. A vállalkozás egyik lényeges eleme tehát az, hogy a jelenben már meglévő anyagi javakról kell lemondani 

a jövőben várható profit érdekében, illetve hogy le kell mondani mindazon lehetséges jövedelmekről, amit az 

adott tőkével a gazdasági tevékenység időtartama alatt más befektetésekben elérhetnénk. 

A lekötött tőke megtérülését és megnövelésének lehetőségét a lekötés ideje alatt számos kockázati tényező 

veszélyezteti. A vállalkozás lényegét tehát úgy foglalhatjuk össze, hogy a vállalkozónak: 

• jelenlegi értékben meglévő tőkéről kell lemondania jövőbeli jövedelem reményében, 

• továbbá jelentős kockázatot kell vállalnia. 

A vállalatok létesíthetők határozott, vagy határozatlan időtartamú működésre. Az utóbbi esetben a vállalkozó 

azzal a szándékkal hozza létre a vállalatot, hogy az időkorlát nélkül fog működni. Ez a létesítési szándék 

megnyilvánul a létesítés és a vállalat működtetésének módjában, továbbá a működés eredményességének 

mérésében is. A legtöbb mezőgazdasági vállalkozás ilyen jellegű. A családi mezőgazdasági vállalkozásoknál 

például természetszerű szándék az, hogy a vállalkozás fenntartása és működtetése generációról generációra 

száll. 

Ritkábban létesítenek vállalatot előre meghatározott feladat elvégzésére vagy meghatározott időtartamra is. Az 

első esetben a vállalat a feladat elvégzése, vagy a meghatározott időtartam után megszűnik és a vállalkozó 

kivonja a tőkéjét a vállalkozásból. Számos országban a mezőgazdaságban is elterjedt az a gyakorlat, hogy 

tőketulajdonos vállalkozók gazdaságot (farmot), vásárolnak vagy bérelnek bizonyos időtartamra profitszerzési 

céllal, azzal az előre elhatározott szándékkal, hogy meghatározott idő után a gazdaságot eladják vagy bérletét 

megszüntetik. A hagyományos értelemben vett paraszti vagy családi mezőgazdasági vállalkozásoknál azonban a 

helyhez, a vidékhez és a gazdasághoz való tartós, gyakran érzelmi kötődés is jellemző, tehát amelyek 

szemléletükben is folyamatos, "örökre" történő fennmaradásra törekszenek. 

Előfordulhat azonban a határozott időre létrehozott vállalati (vállalkozási) forma az úgynevezett részidejű 

mezőgazdasági vállalkozásoknál, amelyek gyakran egy-egy kedvező piaci helyzet kihasználására ideiglenes 

jelleggel jönnek létre, vagy amelyeket a család vagy a vállalkozó személy meghatározott életciklusában vagy 

helyzetében hoznak létre, de amelynek működésétől a helyzet megváltoztatásával leállítják vagy fel is 

számolnak. A részidejű mezőgazdasági vállalkozások éppen e jellegzetességüknél fogva a legtöbb országban a 

mezőgazdaság fontos és rugalmasan alkalmazkodó szektorát képezik. 

3. 6.3 A vállalati eredmény mérése 

A vállalkozás, illetve a vállalat működésének célja a magántulajdonra épülő piacgazdasági rendszerben a 

befektetett tőke értéknövekménye, vagyis a profit minél nagyobb összegének elérése. 

Egészen rövid időre létesített vállalkozások esetében, ahol a befektetés és a megtérülés időpontja közötti 

időtartam olyan rövid, hogy annak nincs lényeges gazdasági jelentősége, a profit vagy nettó jövedelem 

egyszerűen a bevételek és kiadások különbözeteként számítható, feltéve, hogy a vállalkozás befejezésével 

minden eszköz, illetve erőforrás értékesítésre kerül és minden eszközt, illetve erőforrást a vállalkozás kezdetén 

szereztünk be. Az ilyen típusú vállalkozások azonban inkább a gazdasági ügyletek (tranzakciók) fogalmába 

sorolhatók (például állatokat vásárolunk, rövid ideig bérelt legelőn tartjuk, majd eladjuk őket). 

Gyakoribb azonban, hogy a vállalkozásba pénztőke mellett már meglévő eszközöket, illetve ráfordítás- (anyag) 

készleteket és más erőforrásokat viszünk be, illetve a gazdasági folyamat végén nem értékesítünk minden 

eszközt, terméket és erőforrást. Ez esetben a vállalkozás eredménye úgy számítható, hogy a pénzbevételeket és 



 A mezőgazdasági termelés gazdasági 

alapjai 
 

 3  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

az eszközök (készletek) értékének növekményét összeadjuk és ebből az összegből levonjuk a pénzkiadásokat, 

továbbá az eszközök és a készletek értékének csökkenését. 

Ha hosszabb ideig (több évig) működő, de határozott időre létesített vállalkozásról van szó, akkor a vállalkozás 

eredményének mérése, úgy történik, hogy összeadjuk a vállalkozás során kapott bevételeknek a jelen időpontra 

számított (diszkontált) és halmozott összegét, és a vállalkozás végén értékesített eszközök (készletek) értékének, 

másképpen a kivonható tőke értékének jelenre diszkontált összegét. Az így kapott teljes összegből kivonjuk a 

vállalkozásba bevitt tőkét (eszköz és készletérték), valamint a vállalkozás időtartama alatt felmerült kiadások 

jelenre diszkontált és halmozott összegét. 

A határozatlan időre létesített vállalatok eredményének mérése bonyolultabb, mivel az ilyen vállalkozások 

éppen a működőképesség folyamatos fenntartása érdekében állandóan megújítják, sőt bővítik alapvető 

eszközeiket, esetenként a következő időszakok működésének biztonsága érdekében felhalmozást folytatnak, 

készletezik termékeiket, vagy a jövőbeni kockázat csökkentése érdekében tőketartalékokat gyűjtenek. Vagyis 

bizonyos időszakokban bevételeik alacsony összegűek, miközben jelentős kiadásaik vannak. Olyan időszakok is 

előfordulnak, amikor a bevételek és kiadások egyenlege negatív, tehát a működőképesség fenntartásához újabb 

tőkebefektetés (saját vagy hitel) szükséges. 

Az állami költségvetéshez igazodva a vállalkozások is kötelesek naptári évenként eredmény-kimutatást 

készíteni. Ennek eszköze a Számviteli törvény szabályainak megfelelően elkészített eredmény-kimutatás illetve a 

vállalati mérleg. A vállalati mérleg olyan kétoldalú kimutatás, amelynek egyik oldalán a vállalat birtokában lévő 

eszközök (aktívák) a másik oldalán pedig az eszközök forrásai (passzívák) vannak felsorolva. 

6-1: A Mérleg szerkezete. táblázat - 
 

Eszközök (Aktívák) Források (Passzívák) 

A. Befektetett eszközök 

I. Immateriális javak 

II. Tárgyi eszközök 

III. Befektetett pénzügyi eszközök 

B. Forgóeszközök 

I. Készletek 

II. Követelések 

III. Értékpapírok 

IV. Pénzeszközök 

C. Aktív időbeli elhatárolások 

D. Saját tőke 

I. Jegyzett tőke 

II. Tőketartalék 

III. Eredménytartalék 

IV. Előző évek áthozott vesztesége 

V. Mérleg szerinti eredmény 

E. Céltartalékok 

F. Kötelezettségek 

I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 

II. Rövid lejáratú kötelezettségek 

G. Passzív időbeli elhatárolások 

Eszközök összesen Források összesen 

A mérleg szerinti eredmény-kimutatás logikája az, hogy a vállalat adott évi működése akkor eredményes, ha 

olyan eszközérték többlete van, amellyel szemben a forrásoldalon nincs ellentételezés, tehát amely a működés 

során jött létre. Ez az eszköztöbblet a vállalat mérleg szerinti eredménye. A vállalati mérleg úgy kerül 

egyensúlyba, hogy ez a mérleg szerinti eredményt a vállalati mérleg forrás oldalán feltüntetik és ez által az 

eszközök és források értéke megegyezik. Ha a vállalati eredmény negatív, akkor a mérlegben forrástöbblet 

jelentkezik, tehát a mérleg úgy kerül egyensúlyba, ha a mérleg szerinti veszteséget az eszköz oldalon tüntetik 

fel. A mérleg szerinti eredményt kimutatják az úgynevezett összköltség és a forgalmi költség eljárással is. 

Mindkét eljárás ugyanakkora eredményt mutat, a különbség a vállalat értékesítéseinek érdekében felmerült 
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költségek részletezésében van. A mérlegkészítés, illetve a kettős könyvvitel csak a számviteli törvényben 

meghatározott vállalkozói kör számára kötelező, de természetesen bármely vállalkozás számára lehetséges. 

Az eredmény mérleg szerinti kimutatásával szemben több kifogás hozható fel: 

• a befektetett eszközök értékét „könyv szerinti érték” szerint, tehát nem a valódi piaci értéknek megfelelően 

mutatja; bár lehetőséget ad az eszközök újraértékelésére, ha lényeges piaci változások következnek be, de ez 

nem követi pontosan és automatikusan az értékváltozásokat, 

• az év végén készletben lévő termékek és félkész termékek (befejezetlen termelés) értékét a felmerült 

költségek (szűkített önköltség) nagyságával tekinti azonosnak; ezek valóságos gazdasági értéke a 

realizálhatóság lehetőségeitől függően ennél nagyobb, de lényegesen kisebb is lehet, 

• az eszközök között feltüntetett követelések, különösen az úgynevezett kétes követelések számba vett értéke 

gyakran nem felel meg azok reális gazdasági értékének (a behajthatóság bizonytalanságai és időigénye miatt). 

A fenti problémák korrigálására, áthidalására a vállatok a számviteli politikájukban határozzák meg az eszközök 

értékelésével kapcsolatos eljárásokat. Ennél a mérlegkészítés elvei (valódiság, teljesség, világosság, 

következetesség, folyamatosság) szerint kell eljárni. 

A vállalati eredmény kimutatása történhet a vállalaton belüli résztevékenységek eredményhez való 

hozzájárulásának összegezésével is. Az egyes résztevékenységek eredménye azonban nem a bevételek és 

kiadások, hanem a termelési érték és a költségek különbözeteként mérhető. A vállalati eredmény teljes 

összegének kimutatásához azonban a résztevékenységeknél közvetlenül kimutatható eredményhez még hozzá 

kell számítani a csak vállalati szinten mérhető bevételek és költségek különbségét is. Az ilyen eredmény-

kimutatás, amely szintén a Számvitel keretében történik, jelentős információs forrás a gazdasági elemzéshez, a 

döntésekhez. Az ilyen kimutatáshoz először a tényleges gazdasági tevékenységek (ágazatok) eredményét 

állapítják meg és összegezik. Ez az üzemi (üzleti) tevékenységek eredményét adja. Ehhez hozzá kell adni a 

pénzügyi műveletek eredményét, hogy megkapjuk a szokásos vállalkozási eredményt. Ezt módosítva a 

rendkívüli bevételek és ráfordítások egyenlegével a vállalat adózás előtti eredményét kapjuk. 

A vállalatok, illetve egyes résztevékenységek eredményességét az úgynevezett hozzáadott értékkel, is jellemezni 

szokták. Az egyes termékek és szolgáltatások esetében a hozzáadott érték a bevétel és a felhasznált anyagokra és 

szolgáltatásokra fordított kiadások értékének különbözete. Vállalati szinten a bevételek összegéből ki kell vonni 

az anyagi jellegű ráfordítások kiadásait, a tartós eszközök elszámolt értékcsökkenését és a fizetett kamatokat. Az 

általános forgalmi adó (ÁFA) koncepciója is a hozzáadott értékre épül. Az egymásra épülő tevékenységet 

folytató vállalkozások a náluk keletkező hozzáadott érték alapján fizetnek forgalmi adót, hiszen az általuk 

vásárolt áruk, anyagok vagy szolgáltatások ÁFÁ-ját visszaigényelhetik. 

A vállalati eredmény mérésére használatos még a bruttó jövedelem kategória is. A bruttó jövedelem úgy 

számítható, hogy a vállalat mérleg szerinti eredményéhez, vagy kisebb vállalatoknál egyszerűbb kalkulációs 

módszerrel meghatározott nettó jövedelméhez hozzáadjuk a bér és bérjellegű költségeket (kifizetéseket). A 

bruttó jövedelem számítható úgy is, hogy a költségek (kiadások) között a bért nem szerepeltethetjük, és az így 

kapott költségösszeget vonjuk ki a bevételekből. Egyszemélyes, illetve családi vállalkozásoknál, amelyeknél 

alkalmazotti munka igénybevétele nem, vagy csak alkalomszerűen fordul elő, a bruttó jövedelemmutató 

kiszámítása fontos lehet. 

A gazdasági döntéseknél alkalmazandó eredménykategória a fedezeti hozzájárulás, amely a termelési érték és a 

változó költségek különbözete (lásd később). 

4. 6.4 A vállalati érdek, vállalati cél 

4.1. 6.4.1 A vállalati cél meghatározásának problémái 

Ha a vállalkozást tőkebefektető tevékenységként szemléljük, akkor a vállalkozás célja a tőke növekedésének, 

vagyis a profitnak a maximalizálása. A vállalati érdekek kifejezése azonban nem ilyen egyszerű olyan 

vállalatoknál, ahol a tulajdonosok, a menedzsment feladatokat ellátók és a munkavégzők (végrehajtók) részben 

vagy teljesen különböző személyek. Ilyenkor az egyes személyek és csoportok érdekeltsége eltérő, sőt 

egymással ellentétes lehet. 
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A tőkebefektető tulajdonos a tőkenövekményben, a profitban, a végrehajtó feladatokat ellátó alkalmazottak 

pedig a jó munkakörülményekben, magas szociális juttatásokban és magas nettó keresetben érdekelték. A 

menedzserek érdekeltsége sokban hasonló a végrehajtó alkalmazottakéhoz, de bizonyos szempontokban eltérő is 

attól (például szakmai előmenetel, presztízs szempontok). Az olyan vállalatoknál tehát, ahol sok személy vesz 

részt a vállalat létrehozásában és működtetésben, a különböző személyes és csoportérdekek összehangolása 

önmagában is bonyolult feladat. 

A határozatlan időre létesített folyamatosan működő vállalatok esetében további konfliktus forrás lehet a rövid 

és hosszú távú célok ütközése. Az ilyen vállalatoknál a tulajdonos helyes vállalkozói szemlélet esetén a vállalat 

stabilitásában, hosszú távú működőképességének fenntartásában és fejlesztésében érdekelt, míg az 

alkalmazottak érdekeltsége a rövidtávon megszerezhető jövedelemhez (bérhez) kötődik. Az érdekellentétek a 

kialakuló konfliktusokon keresztül leronthatják a vállalat működésének hatékonyságát, ami végül is minden 

érdekelt csoport számára kedvezőtlen, hiszen bármilyen anyagi érdek magas színvonalon történő kielégítésének 

forrása csak a vállalat összes nettó jövedelme (profitja) lehet. 

A vállalatok elért profitját különböző állami elvonások, elsősorban a vállalkozási tevékenységet terhelő 

jövedelem (nyereség) típusú adók terhelik. Az elvonások általában nem arányosan növekszenek a jövedelem 

nagyságával és különböző feltételekhez kötötten kedvezmények vagy éppen szankciók érvényesülnek. A 

vállalkozók nyilvánvalóan nem érdekeltek a nagyobb adó megfizetésében és így nem közvetlenül az összes-, 

hanem a vállalatnál maradó, a felhasználható jövedelem maximalizálásában érdekeltek. 

Valójában a folyamatosan működő vállalkozások is a jelenben elérhető nettó jövedelem nagyságában érdekeltek. 

Általános törvényszerűség azonban, hogy a vállalat jövőbeli működőképességének fenntartása és fejlesztése 

érdekében nem lehet minden, a jelenben meglévő jövedelemnövelési lehetőséget maximálisan kihasználni, tehát 

a jelenben, illetve rövidtávon elérhető jövedelemről kell lemondani a hosszabb távú jövedelem szerzési 

képesség fenntartása érdekében. 

A klasszikus közgazdasági elméletekben szokásos az időtávok olyan meghatározása, amely szerint: 

• rövid táv az az időhossz, amíg a vállalkozó az előzőleg hozott döntések következményeként (létrehozott 

eszközök, feltételek stb.) még a gazdasági tevékenységekben alkalmazott technológiákat sem képes 

lényegesen megváltoztatni, 

• közép táv az olyan idő intervallum, amely után már bizonyos kötöttségek megszűnése lehetővé teszi a 

vállalkozó számára, hogy a technológiákat alapvetően megváltoztassa, 

• hosszú táv az az időhossz, amikor már minden eszköz amortizálódik, minden lényeges kötöttség megszűnt, 

tehát a vállalkozó szabadon dönthet a vállalkozás egészéről, beleértve a gazdálkodás teljes struktúrájának 

megváltoztatását is. 

A dinamikus, hosszú távú és adaptív vállalkozói szemlélet a klasszikus közgazdasági felfogással szemben 

hosszútávnak az olyan időtávot tekinti, amely a jövőnek addig a pontjáig tart, amíg még feltárhatók, előre 

jelezhetők olyan várható események, amelyeknek visszaható következményei lehetnek a vállalat jelenlegi 

működésére, illetve a jelenlegi döntésekre. Ennek a koncepciónak megfelelően a vállalkozó akkor jár el 

helyesen, ha olyan döntéseket hoz, amelyek a jelen, illetve az első időszak (év) jövedelmének maximalizálására 

irányulnak, de figyelembe vesznek minden jövőben várható eseményt, amelyeknek visszaható következményeik 

lehetnek ezekre a döntésekre. 

A folyamatosan működő családi vállalkozásoknál általánosnak tekinthető, de más esetben is előfordulhat olyan 

követelmény, a vállalkozás a tudatos döntések eredményeként időszakonként lényegesen nagyobb 

felhasználható eredményt biztosít, mint más időszakokban. Családi gazdaságoknál ennek oka a családi 

szükségletek időszakos növekedése lehet (például a gyermekek iskoláztatásának, kiházasításának időszaka). Az 

ilyen követelmények teljesítése is azt követeli meg, hogy a vállalkozó a rövidebb távon elérhető jövedelmekről 

mondjon le, időszakonként nagyobb fejlesztéseket és felhalmozást végezzen egy későbbi időszak nagyobb 

jövedelme érdekében. Az is előfordulhat, hogy így hosszabb időszak átlagában időegységre jutó jövedelme 

kisebb lesz, mint az a maximum, amit egyébként elérhetne. Megállapítható tehát, hogy a hosszú távú, 

időegységenkénti átlagjövedelem maximalizálására vonatkozó cél eléréséhez szükséges gyakorlati kritérium 

vagy szabály megfogalmazása gyakran nehézségeket okoz. 

4.2. 6.4.2 A vállalati vagyon, vagyonérdekeltség 
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A piacgazdasági rendszerben a magántulajdonú vállalkozások egyik fő előnyeként említik, hogy a 

magánvállalkozások vagyonérdekeltek és ez az egyik oka annak, hogy a piacgazdaság növekszik, fejlődik. 

Ugyanakkor a vagyonérdekeltség fogalmának számos félreértelmezésével találkozhatunk. 

A vállalati vagyon olyan javak összessége, amelyre vonatkozóan a vállalat tulajdonosi jogokkal rendelkezik. A 

mindennapi szóhasználatban a vagyont tulajdonnak vagy birtoknak is nevezik. A tulajdonosi jogosítványok 

sokfélék lehetnek, amelyek közül a gyakorlatban a rendelkezési jog, ezen belül is a más természetes vagy jogi 

személyre történő átruházás joga kap hangsúlyt, gyakran leegyszerűsítve csak ezt értik a tulajdon fogalma alatt. 

A tulajdon jogi kérdéseivel a gazdasági jog foglalkozik részletesen. 

A vállalati vagyonról különböző kimutatások készülnek, a vagyon tényleges gazdasági értékének meghatározása 

(vagyonértékelés) a vállalatok eladásakor és megvásárlásánál feltétlenül szükséges, de esetenként bonyolult 

gazdasági feladatot jelent. 

A vállalati vagyon kimutatásának szokásos eszköze – mint ahogy korábban már említésre került – a vállalati 

mérleg, amely a vállalat vagyonának részletes leltári nyilvántartására épül. A vállalati vagyon illetve az 

eszközöknek a vállalati mérleg szerinti csoportosítása nem teljesen felel meg az eszközök ökonómiai 

sajátosságainak, illetve a gazdasági döntések követelményeinek. Ennek ellenére célszerű ismételten röviden 

összefoglalni a mérlegben szereplő a főbb eszközcsoportokat. 

a) A befektetett eszközöknek három fő csoportja van: 

• az immateriális javak, mint a vagyoni értékű jogok, az üzleti vagy cégérték és a szellemi javak, 

• a tárgyi eszközök, mint az ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek stb., 

• a befektetett pénzügyi eszközök, mint a más vállalatokban meglévő részesedések, a vállalat által adott 

kölcsönök, értékpapírok, és tartós bankbefektetések. 

b) A forgóeszközök közé a készleteket (anyagok, áruk, állatok, befejezetlen termelés stb.), a követeléseket, az 

értékpapírokat és a pénzeszközöket sorolják. 

Mint előbb már megállapítottuk, gazdasági szempontból az eszközök lekötöttsége, illetve az ezzel kapcsolatos 

mobilitása lényeges. A mobilitás az eszközök olyan tulajdonsága, amely megmutatja, hogy gazdasági értékük 

mennyi idő alatt és milyen gazdasági áldozattal kapható meg vagy nyerhető vissza készpénz formájában. A 

legmobilabb eszköz nyilvánvalóan a készpénz. A mobilitási fok kifejezhető egyrészt azzal az idővel, amely az 

eszköz értékének készpénz formában történő visszanyeréséig szükséges, másrészt a lehetséges eladási (selejt) 

érték és az azonos (vagy helyettesítő) eszköz új beszerzési árának hányadosával is. A készpénz esetében az első 

mutató nulla, a második pedig egy. Minden más eszköz mobilitási foka nullánál nagyobb, illetve egynél kisebb. 

A vállalat használatában lévő eszközök nem mind képezik a vállalat tulajdonát, csak azok, amelyek saját tőkéből 

származnak, tehát amelyek ellentétele a vállalati mérleg forrásoldalán a saját tőke. Az ennek megfelelő eszköz-, 

illetve vagyoni érték a saját vagyon. A vállalat használatában lévő eszközök többi része az idegen vagyon, 

amelynek forrása az idegen tőke, a mérleg szerinti az úgynevezett kötelezettségek (beruházási és egyéb hitelek, 

a vállalat ki nem fizetett különböző tartozásai). A folyamatosan működő vállalatoknál a saját és az idegen 

vagyonhoz tartozó eszközök csak egyes esetekben különíthetők el tárgyi jelleg szerint is. (Például egy 

beruházási hitel igénybevételével épített állattenyésztési telep esetében nem állapítható meg, hogy annak mely 

része származik saját tőkéből és hitelből, vagy melyik traktort vásárolták saját forrásból vagy hitelből.) A 

tevékenységek létesítését vagy eszközök beszerzését megelőzően azonban a hitel terheit arra a tevékenységre 

vagy eszközre kell terhelni, amelyik érdekében a hitelfelvétel történt, mert egyébként hibás döntést hozunk. 

Célszerű tehát a saját és az idegen vagyont a lehetőségekhez mérten az eszközök tárgyi jellege szerint is minél 

pontosabban meghatározni. 

A saját vagyonon belül is meg kell különböztetni vállalat létesítésekor bevitt vagyont, amit a mérleg jegyzett 

tőkének nevez, a gazdasági tevékenységben, a vállalat működése során létrejött eszközöktől (vagyontól). A 

vállalati növekedés egyik fontos mutatója lehet teljes saját vagyon nagysága a bevitt saját (jegyzett tőkéhez) 

vagyonhoz képest. 

A vállalati mérleg szerint kimutatott saját vagyon nem mutatja pontosan a vállalat tényleges gazdasági értékét. 

Ezt a valódi vállalati értéket a szakirodalomban nettó vagyonnak, vagy a vállalat nettó értékének, könyv szerinti 

értéknek is nevezik. Vagyis arról az értékről van szó, amit a vállalat egészének értékesítése esetén azért kapni 

lehetne. A nettó érték számítása azért szükséges, mert: 
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• az eszközök nyilvántartása általában a nettó leltári értéken történik, amely több vagy kevesebb is lehet, mint a 

tényleges gazdasági érték (például egy nullára leírt traktor gondos kezelés mellett még használható lehet, 

vagyis valódi gazdasági értéke nagyobb nullánál); a nettó leltári érték az eszköz létesítési vagy beszerzési 

értéke (bruttó leltári érték) és a már elszámolt értékcsökkenési leírás különbsége, 

• a kimutatott vagyoni értékből le kell vonni az eszközök pénzértéke mobilizálásához szükséges költségeket és 

veszteségeket (például hirdetési költség, árengedmény stb.), 

• az eszközök értékét jelenlegi értékben kell figyelembe venni (például a vállalat által nyújtott kölcsönök 

törlesztő részleteinek diszkontált értékét kell számításba venni. 

A nettó vállalati érték az a vagyoni érték, amely a vállalat befektethető vagyonát jelenti, amelyet a vállalkozó 

mobilizálni tudna és új vállalatba befektethetne. Másképpen ennyiért lehetne a vállalatot a kimutatás 

készítésének időpontjában eladni. 

A vállalati érdekeltségnek az olyan megjelenési formáját, amelyben a vállalati cél a nettó vállalati érték 

növelése, vagyon érdekeltségnek nevezzük. Ha a vállalkozó vagy a vállalatnál dolgozó más személyek a döntési, 

illetve a cselekvési alternatívák közül azt az alternatívát választják, amely a legnagyobb mértékben növeli a 

vállalati nettó értéket, akkor a vagyonérdekeltség érvényesül, egyébként nem. 

A vagyonérdekeltség összhangban van azzal a vállalati céllal, hogy a folyamatosan működő vállalatok célja a 

hosszú távú stabilitás, a működőképesség fenntartása illetve fejlesztése. Másrészt azzal a célmeghatározással is, 

hogy a vállalatok célja a hosszabb időtáv átlagában egy évre jutó átlagos nettó jövedelem maximalizálása. Ezt a 

következő gondolatmenettel indokolhatjuk. 

• A vállalat csak akkor lehet stabil, ha képes egyensúlyt létrehozni és fenntartani a környezetével. Ennek alapját 

az teremti meg, ha rendszeresen nagy nettó jövedelemre tesz szert. 

• Az egyensúly megőrzésének vagy gyors helyreállításának feltétele a vállalat magas szintű 

alkalmazkodóképessége, amelynek legfontosabb eszköze a rugalmasság. Ez teszi lehetővé, hogy a vállalat a 

kedvezőtlen környezeti változások hatásait gyors reagálással kiküszöbölhesse, illetve, hogy a jövőben 

bármikor megnyíló kedvező piaci lehetőségeket gyorsan kihasználja. Ilyen reagálásra csak az a vállalat képes, 

amelyik nagy nettó vállalati értékkel és rendszeresen nagy jövedelemmel rendelkezik. 

• Maga a nettó vállalati érték is csak a vállalat által elért jövedelem minél nagyobb hányadának a vállalatba 

történő újabb befektetésével, "visszaforgatásával" növekedhet. A vagyonérdekeltség érvényesülésének a jele 

tehát az, ha a vállalkozó a lehető legnagyobb mértékben visszaforgatja az elért jövedelmet a vállalkozásba. 

Nagy összegű újabb befektetés csak nagy összegű jövedelemből tehető meg. Vagyis azonos visszaforgatási 

arány mellett a nettó vállalati érték növekedési üteme az elért jövedelem nagyságától függ. 

• Nagy jövedelmet csak nagy tőkebefektetéssel lehet elérni. Nagy tőkebefektetésre viszont annál inkább képes 

lesz a vállalkozó, minél nagyobb a saját nettó vállalati értéke. Így egyrészt a saját forrása egyre nagyobb, de a 

nagyobb saját vagyon nagyobb idegen forrás (hitel) igénybevételét is lehetővé teszi. 

A fentiek alapján a hosszú távon is fennmaradni kívánó vállalatok számára a növekedés gazdasági kényszerként 

jelentkezik, szinte nincs is más választása a vállalatnak. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a kis 

vállalkozásoknak nincs esélye a tartós fennmaradásra, sőt a modern gazdaságokban óriási kisvállalkozói szektor 

működik. A kisvállalkozások azonban egyrészt csak növekvő nagyvállalati szektor esetén lehetnek sikeresek, 

másrészt alkalmazkodóképességük fenntartását nem a növekedéssel, hanem más eszközökkel oldják meg. A 

családi mezőgazdasági vállalkozások stabilitását az biztosítja, hogy képesek az erőforrások gyors 

átcsoportosítására a mezőgazdasági vállalkozás, a háztartás és a külső munkavállalás, vagy külső vállalkozások 

között. A modern gazdaságokban a kisvállalati szektor az, ahol elsősorban végbemegy a gazdaság szerkezeti 

átalakulása. Tömegesen jönnek létre új vállalkozások, de egyidejűleg tömegesen mennek is tönkre kis 

vállalkozások. Vagyis a létrejövő új kisvállalkozások közül csak kevés képes a stabilitást biztosító növekedésre, 

vagy az alkalmazkodóképességet más módon fenntartani. 

A mezőgazdasági szektorban különösen a termelő vállalkozások más szektorok vállalkozásaihoz képest 

hátrányos versenypozícióban vannak, mert növekedésük feloldhatatlan korlátokba ütközik. A termőföld magas 

ára, a rendelkezésre álló bérelhető földterület nagysága, vagy a földtulajdon nagyságának törvényben való 

korlátozása ilyen növekedési korlátokat jelenthet. De korlátozott a termelő mezőgazdasági vállalatok 

növekedése a piac oldaláról is. Ilyen piaci korlátok például az Európai Unióban is alkalmazott kvóták. 
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Téves felfogás a vagyonérdekeltséggel kapcsolatban, hogy a magántulajdon automatikusan létrehozza a 

vagyonérdekeltséget, a tulajdonnal nem rendelkező alkalmazottak pedig eleve nem lehetnek vagyonérdekeltek. 

A vagyonérdekeltség kialakulásának a személyek oldaláról az a feltétele, hogy a személyek alapvető érdekei, 

jóléte, fogyasztási lehetőségei, vagy egyszerűen megélhetési feltételei döntő mértékben az adott vállalat 

fennmaradásától és fejlődésétől függjön. Így természetszerűen nem jön létre vagyonérdekeltség az 

alkalomszerűen és csak kiegészítő jövedelemszerzés céljából folytatott mezőgazdasági vállalkozásoknál. A 

vállalatok számára az alkalmazottak anyagi érdekeltségének legkedvezőbb formája, ha náluk is érvényesül a 

vagyonérdekeltség. 

A vagyonérdekeltség a konkrét vállalati döntésekben úgy érvényesíthető, hogy a döntési alternatívák vagy 

tervváltozatok közül mindig azt kell választani, amelynél a felhasznált saját nettó vagyon jövedelmezősége 

nagyobb. 

5. 6.5 A gazdálkodás alapelvei 

A vagyonérdekeltség elvéből következik, hogy a vállalati gazdálkodás legfontosabb konkrét célkitűzése a 

nyereség maximalizálása. Ez a rendelkezésre álló erőforrásokkal történő ésszerű gazdálkodással valósítható 

meg. 

A vállalkozás kialakításának, működtetésének alapvető kritériuma, hogy a vállalkozónak megfelelő 

információkkal kell rendelkezni az általa befolyásolhatatlan, illetve befolyásolható erőforrásokról, termelési 

feltételekről. 

A vállalkozó a vállalati erőforrások tekintetében rendelkezik legszélesebb körű informáltsággal. Ez szükséges is, 

mert a befektetett tárgyi eszközöknek, forgóeszközöknek nagysága, műszaki, technikai állapota alapvetően 

meghatározza a vállalat lehetőségeit, az előállítandó termékek struktúráját, mennyiségét, minőségét. Amikor a 

vállalkozás fő céljaként a nyereség növelését fogalmazzuk meg, úgy a vállalkozó elsősorban a rendelkezésére 

álló saját tőkéjének hatékonyságát kell hogy vizsgálja. 

Kiemelt figyelmet igényel a munkaerő. Ennek kisebb családi gazdaságban belső forrásai adottak- elsődleges cél, 

hogy ezeket a vállalkozó jól ki tudja használni. Az idegen munkaerő időről-időre a munkaerőpiacon szerezhető 

be. A külső munkaerő-szükségletet, illetve költségét – a saját munkaerő költségeivel egybevetve – minden 

esetben úgy kell kezelnünk, mint bármilyen más tőkével kapcsolatos költséget. Vagyis a vállalkozó számára a 

külső munkaerő felhasználását, annak költségeit összhangba kell hozni az eszközök költségeivel. A kétféle 

költségnek adott feltételek, körülmények között együttesen a legkisebbnek kell lenni. Másképpen fogalmazva 

mivel munkaerő és eszköz ráfordítások a termelés során egymással helyettesíthetők, ezért a vállalkozó a saját 

maga által meghatározható két költségtényező együttes harmonizálására törekszik. 

Az információ, mint erőforrás elsősorban azért fontos, mert jelentősen befolyásolhatja a gazdálkodás 

eredményét. A külső információk megszerzése kiadásokkal jár, a vállalkozás belső működésének származó 

információkat is fel kell dolgozni, nyilván kell tartani, ami szintén többletköltségeket okoz. Az információk 

sikeres hasznosításának fontos kritériuma, hogy a külső és a belső információk egymással harmonizáltan 

kerüljenek felhasználásra. 

A természeti tényezőkhöz a vállalkozás saját erőforrásának való alkalmazkodását alapvető kritériumnak kell 

tekinteni. A természeti tényezők figyelmen kívül hagyása, hibás döntések esetén hosszú időre kedvezőtlenné 

teszi a vállalati gazdálkodás eredményét. 

A külső termelési tényezők másik nagy csoportja a közgazdasági szabályozók általában meghatározott 

(rövidebb) ideig hatnak. Elsődleges közgazdasági szabályozó a piac, ahol termékek és szolgáltatások (outputok), 

valamint a termelésbe belépő inputok árai kialakulnak. A vállalkozónak úgy kell hasznosítania az erőforrásokat, 

hogy termelési, vagy szolgáltatási tevékenységét a piac pozitívan ítélje meg. Vagyis termelésének 

szervezésekor, változtatásakor a piac igényeihez, lehetőségeihez kell igazodnia. A piacot kiegészítő 

közgazdasági szabályozás (pl. támogatás, termékdíj, vám stb.) jellemzően arra irányul, hogy össztársadalmi 

érdekek figyelembevételével elősegítse vagy gátolja egy-egy termék, termékcsoport termelését, piacra jutását.. 

Különösen a mezőgazdasági vállalkozások esetében – ahol a támogatásoknak más gazdasági ágazathoz képest 

nagyobb szerepük van – kell ezekhez a szabályokhoz alkalmazkodni. 

A külső termelési tényezők közül végül megemlíthető a kisebb helyi közösségeknek vélemény és 

magatartásformáló tevékenysége, amelyek általában hosszabb időre hatnak. A vállalkozónak ezekkel 



 A mezőgazdasági termelés gazdasági 

alapjai 
 

 9  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

kapcsolatos pozitív magatartása szintén fontos. Jellemzően ezek bizonyos erőforrások felhasználását is igénylik, 

ezek a befektetések megtérülése egyáltalán nem, vagy csak hosszú idő távlatában értékelhetők. 

Az előzőkben leírtak összegzéseként megfogalmazható, hogy a sikeres vállalkozás alapvető feltétele, hogy a 

vállalkozó saját erőforrásait – a tőkét, a munkaerőt, az információkat – mindig úgy kell felhasználni, hogy az 

igazodjon a vállalkozótól független tényezőkhöz, azok által meghatározott lehetőségekhez. 

5.1. 6.5.1 A gazdasági döntések általános elve, a változó 
költségek alapján történő döntés 

A gazdasági döntés alapja az alternatív cselekvési lehetőségek megléte. Ez azt jelenti, hogy a gazdasági 

rendszerben a döntéshozó akaratától függően változások valósíthatók meg, és ezeknek a változásoknak a 

megvalósítására irányuló cselekvéssel a gazdasági rendszer teljesítménye (gazdasági eredménye) 

befolyásolható. 

A lehetséges cselekvési változatok közül azt kell választani, amelyik a gazdasági eredményt a legnagyobb 

mértékben növelheti. A beavatkozásoknak negatív hatásaik is lehetnek, ezért minden egyes cselekvési 

változatnál meg kell határozni azt a gazdasági előnyt és gazdasági áldozatot, amely az adott cselekvési változat 

megvalósítása esetén kialakulhat. A gazdasági tevékenységek részfolyamataira vagy egyes eredményt 

befolyásoló paramétereire vonatkozó döntéseknél a gazdasági előny a termelési érték (TÉ), a gazdasági áldozat 

pedig a termelési költség (TK) növekedésével mérhető. A döntéseknél mindig csak a döntést megelőző 

állapothoz viszonyított változásokat kell figyelembe venni. 

A gazdasági rendszerben vagy annak egyes részeiben adott időpontban döntéssel befolyásolható, módosítható 

elemeket (erőforrás, termelési feltétel stb.) változtatható elemeknek, az általuk okozott költséget pedig 

változtatható költségnek nevezzük. Adott rendszerben és adott időpontban a változtatható elemek köre magában 

foglalja mindazokat a költségeket, amelyek megváltoztatását a rendszer biológiai, technikai vagy természeti 

adottságai lehetővé teszik. 

Az egyes döntési problémáknál azonban csak a döntés tárgyát képező cselekvéstől függő, úgynevezett változó 

költségeket (TKv) kell figyelembe venni. Az adott döntéshozó döntési hatáskörébe tartozó tényezők által 

kiváltott költségeket elkerülhető költségeknek is nevezzük. Ez az elnevezés arra utal, hogy a döntéshozó ezeknek 

a költségeknek a felmerülését megfelelő döntéssel megakadályozhatja, vagy csökkentheti. 

A folyamatosan működő vállalatokban, illetve ágazatokban mindig vannak olyan elemek, tényezők, feltételek, 

amelyek döntéssel nem szüntethetők meg, vagy nem módosíthatók. Az ilyen elemeket állandó vagy fix 

elemeknek, az általuk okozott költségeket pedig állandó vagy fix költségeknek (TKá) nevezzük. Itt is 

különbséget kell tenni az objektíve nem változtatható, és így a döntéstől nem függő, valamint a döntéshozó 

hatáskörébe nem tartozó úgynevezett el nem kerülhető költségek között. Az állandó, vagy fix költségeknek 

egyes kivételes esetektől eltekintve semmilyen szerepe nincs a döntések meghozatalánál, hiszen a fenti 

definícióból következően nagyságuk és felmerülésük döntéssel nem befolyásolható. 

Mivel a gazdasági döntések leggyakrabban csak a rendszer egyes elemeinek megváltoztatására vonatkoznak, a 

rendszer teljesítményének nem az egésze, hanem csak egy része függ a döntéstől. A döntés végeredménye 

szempontjából azonban nincs jelentősége annak, hogy a teljesítményt (például termelési értéket) is felbontsuk 

állandó és változó részre. 

Az ökonómiai döntések általános alapelve, hogy a döntési probléma megoldásánál a költségek közül mindig 

csak a döntéstől függő változó költségeket kell figyelembe venni. Ha a döntéseket a gazdasági rendszerek 

működésének folyamatában szemléljük, akkor látjuk, hogy minden döntés valamilyen előző állapottól történő 

elmozdulást, továbblépést jelent. A döntés helyességét az határozza meg, hogy a következő lépésben hogyan 

változik a döntési kritériumként szolgáló eredmény, vagyis a határértékek vagy másképpen marginális értékek 

alapján kell dönteni. 

Az előzőekben már rámutattunk, hogy a vállalatok célja az időegységre jutó felhasználható vállalati eredmény 

maximalizálása. Ez a végső és általános vállalati cél azonban nem szolgálhat közvetlenül döntési kritériumként 

az egyes, tartalmukban és hatásukban lényegesen különböző gazdasági döntésekhez. Az általános vállalati cél 

maximalizálása elérhető azonban úgy is, ha minden konkrét döntési problémánál az outputok értékének és a 

döntéstől függő változó költségnek a különbségét maximalizáljuk. Ezt a különbséget fedezeti hozzájárulásnak 

(FH) nevezzük. 



 A mezőgazdasági termelés gazdasági 

alapjai 
 

 10  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A gazdasági döntések túlnyomó része termelő vagy szolgáltató rendszerekre vonatkozik, gyakorlati célokra a 

fedezeti hozzájárulást a termelési érték (TÉ) és a változó termelési költség (TKv) különbségeként definiáljuk. 

Azonban ha olyan gazdasági tevékenységről van szó, ahol a hozam vagy a teljesítmény közvetlenül értékesítésre 

kerül, vagy az inputok közvetlenül a beszerzés után kerülnek felhasználásra, akkor a TÉ helyett az árbevétel 

(ÁB), a változó költség helyett a változó kiadás (KIv) alkalmazható. A fedezeti hozzájárulás számítása tehát: 

 

A fedezeti hozzájárulás elnevezés arra utal, hogy ez az összeg szolgál az állandó költségek fedezeteként. 

Következésképpen, ha a fedezeti hozzájárulás nagyobb nullánál, akkor célszerű a szóban forgó gazdasági 

tevékenység fenntartása. Természetesen a különböző döntési lehetőségek közül azt kell választani, amelyiknél a 

fedezeti hozzájárulás a legnagyobb. Ha a fedezeti hozzájárulás összege meghaladja az állandó költségek 

nagyságát, akkor nettó, vagy tiszta jövedelem (NJ) is keletkezik, amely a termelési érték és az állandó, valamint 

változó költségek együttes összegének különbözete. Vagyis: 

 

A nettó jövedelem úgy is megállapítható, hogy a fedezeti hozzájárulásból levonjuk az állandó költségeket: 

 

A fedezeti hozzájárulás a nettó jövedelem és az állandó költségek különbözeteként is kiszámítható: 

 

A költségek számbavétele nemcsak gazdasági döntések céljára szükséges. A termékek piaci értékesítésének 

megszervezésénél fontos feladat az árak megállapítása, árkalkuláció vagy árvetés készítése. Ehhez a termékek és 

szolgáltatások teljes költségét kell alapul venni, beleértve az adott termékre közvetlenül nem terhelhető általános 

költségeket is. (Például a rezsiköltségek bizonyos kulcsok szerint elszámolt részét). 

Az egyes szervezeti egységek vagy azok vezetőinek tevékenységét a változó, vagy az elkerülhető költségek 

alapján kell értékelni, mivel azok csak olyan költségekért tehetők felelőssé, amelyek megváltoztatására 

hatáskörük van. 

A számvitel által kimutatott különböző költség és jövedelem kategóriák (közvetlen költség, fedezeti összeg, 

ágazati eredmény stb.) csak kivételes esetekben alkalmazhatók közvetlenül döntési kritériumként. Céljuk az 

árképzés, a gazdasági elemzés és a tevékenységek vállalati szintű megítélésének elősegítése. 

Mivel az állandó költségek összege nem függ a döntéstől, a fedezeti hozzájárulás maximalizálásával egyidejűleg 

a nettó jövedelmet is maximalizáljuk. A fedezeti hozzájárulás tehát a mezőgazdasági vállalatoknál előforduló 

bármilyen ökonómiai döntésnél helyes, és egyben egyetlen helyes döntési kritérium. Ez arra is rávilágít, hogy 

bár az ökonómiai döntések nagyon sokfélék lehetnek, megoldásuknál mégis közös, általános szabályok 

alkalmazhatók. 

5.2. 6.5.2 A gazdasági döntések alaptípusai 

A mezőgazdasági vállalatoknál előforduló nagyszámú sajátos döntés néhány alaptípusba sorolható. Ezek: a 

gazdálkodási tevékenység létesítésének, a tevékenység fenntartásának (folytatásának vagy megszüntetésének), 

továbbá a működés és a hosszú távú befektetés (a fejlesztés) döntései. 
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5.2.1. 6.5.2.1 A gazdasági tevékenység, vállalkozás létesítése 

Bármilyen gazdasági tevékenységet a gazdasági hatékonyság általános elvének megfelelően csak akkor érdemes 

létrehozni, ha biztosított az, hogy a tevékenység kibocsátásainak (outputjainak) értéke meghaladja az inputok 

értékét. 

 

Természetesen több lehetséges gazdasági tevékenység közül azt kell először megvalósítani, amelynél az előbbi 

hányados, illetve a különbség a legnagyobb. 

Mivel itt a tevékenység létrehozásáról van szó, a tevékenység minden költsége attól függ, hogy létrehozzuk-e 

azt, tehát minden felmerülő költség döntéstől függő változó költség, és nincs állandó költség. Tehát itt is 

érvényesül az, hogy a döntés kritériuma a fedezeti hozzájárulás (FH) maximalizálása. Minimális követelmény, 

hogy a fedezeti hozzájárulás legyen nagyobb nullánál. Ennek a döntési problémának a megoldásához a módszert 

az úgynevezett fedezetelemzés, a fedezeti diagram szolgáltatja. 

Ha a gazdasági tevékenységet több évig működtetjük, akkor a hosszú távú befektetések gazdasági 

célszerűségének eldöntésére vonatkozó kritériumot kell alkalmazni, vagyis, hogy a befektetés élettartama alatt 

elért hozadékok (jövedelmek) jelenre diszkontált és halmozott összege (FH0) legyen nagyobb a jelenben 

befektetett összegnél (B0). Azaz a hosszabb időszak alatt elérhető nettó jövedelem jelenlegi értéke (NJ0) legyen 

nagyobb nullánál. Képlettel kifejezve: 

 

Határozatlan időre létesített, vagyis folyamatosan működő tevékenység vagy vállalkozás létesítésénél 

ugyanazokat a szempontokat kell figyelembe venni, amelyeket az előzőekben a vállalati cél, illetve a 

vagyonérdekeltség kapcsán elmondtunk. 

5.2.2. 6.5.2.2 A tevékenység fenntartása (folytatása vagy megszüntetése) 

A vállalati gyakorlatban előforduló tipikus probléma, hogy valamely tevékenység (mezőgazdasági ágazat) a 

megváltozott feltételek miatt a teljes költségek alapján számítva veszteségessé válik. Ilyenkor felmerül az a 

kérdés, hogy érdemes-e a működést fenntartani, nem kell-e ideiglenesen leállítani a tevékenységet. A változó 

költségek alapján történő döntések alapszabálya szerint bármely tevékenységet addig érdemes folytatni, amíg a 

változó költségeknél nagyobb termelési értéket (bevételt) produkál, vagyis a fedezeti hozzájárulása nullánál 

nagyobb. 

Változó költség ez esetben a tárgyi jellegétől függetlenül minden költség, amely megszűnne, ha a tevékenység 

működését megszüntetnénk. Állandó (fix) költség bármilyen költség, amely akkor is felmerül, ha a 

tevékenységet nem működtetjük. Egy állattenyésztési ágazatnál például a takarmányozás költségei 

természetszerűen megszűnnek, ha nem tartunk állatokat, de az épületek amortizációs költsége akkor is 

megmarad. 

Nullánál nagyobb fedezeti hozzájárulás esetén nem célszerű a gazdasági tevékenységet leállítani, hiszen így a 

tevékenység legalább részben saját maga fedezi az elkerülhetetlenül felmerülő (megmaradó) állandó 

költségeket. 

A tartósan veszteséges tevékenységek, sőt egész vállalatok esetében is felmerülhet az a kérdés, hogy nem 

célszerűbb-e a tevékenységet megszüntetni, felszámolni. A felszámolással ugyanis a működés szempontjából 

állandó költségek is megszűnnek. A kérdés eldöntésénél fontos szerepet játszik, hogy milyen a tevékenység 

(vállalat) alapvető eszközeinek mobilitási foka, azaz milyen nagyságú tőke vonható ki a tevékenységből a 

felszámolás révén. 
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Amíg a tevékenység (vállalat) nem kerül felszámolásra, a működés nélkül is megmaradt eszközökben meglévő 

tőkeérték továbbra is le van kötve, tehát elmarad az a lehetséges jövedelem (haszon), amit a kivonható tőke más 

alternatív befektetésben elérhetne. Az előző pontban kifejtett, a működés fenntartására vonatkozó döntési 

kritériumot a felszámolásra vonatkozó döntéshez úgy kell módosítanunk, hogy a változó költséget megnöveljük 

a kivonható tőke elmaradó hasznával. Ha a tevékenység ennél az együttes összegnél nagyobb termelési értéket 

(bevételt) állít elő, akkor nem érdemes azt felszámolni, ellenkező esetben igen. 

Mivel a mezőgazdasági vállalkozások eszközeinek mobilitási foka általában alacsony (például állattartó 

épületek, ültetvények, régebbi típusú munkagépek stb.) a felszámolás esetén kivonható tőke sem nagy összegű 

az eszközök nyilvántartási értékéhez, illetve az eredeti tőkebefektetéshez képest. Ennek következtében csak 

ritkán kerül sor a tevékenységek (gazdaságok) felszámolására, a tevékenységeket (termelést) a veszteségesség 

ellenére is tovább folytatják. Ezért a mezőgazdaságban a szerkezeti átalakulások lassúak. Ez a gazdasági 

összefüggés van a mögött, hogy az Európai Unióban előtérbe kerültek a strukturális átalakulást (a termelésből 

való tőkekivonást) segítő közvetlen jövedelemtámogatások. 

5.2.3. 6.5.2.3 Döntési problémák a működő tevékenységeknél (vállalatoknál) 

A vállalat termelési szerkezetének optimális kialakítása bonyolult döntési feladat, amely azt jelenti, hogy a 

lehetséges ágazati kapcsolatok közül ki kell választani a ténylegesen megvalósított kapcsolatokat és meg kell 

határozni az egyes ágazatokban felhasználandó erőforrás mennyiségeket. Ezt a bonyolult döntési feladatot 

meghatározott feltételek esetén három alapvető döntési problémára bonthatjuk. 

a. Minden egyes termék-előállító rendszerben felmerül az a döntési probléma, hogy meddig érdemes adott 

erőforrás mennyiségét növelni (például a kukoricatermelésben a műtrágya mennyiségét)? Ez leggyakrabban a 

ráfordítás színvonal meghatározásának problémájaként jelentkezik. 

b. Az egyes termék-előállító rendszerekben ki kell választani a legkedvezőbb erőforrásokat és meg kell 

határozni azok optimális összetételét, olyan feltételezés mellett, hogy a rendszer teljesítménye nem változik. 

i. A korlátozott (fix) mennyiségben rendelkezésre álló erőforrásokat el kell osztani a lehetséges felhasználó 

rendszerek között. Ezáltal az előállítható termékmennyiségekről is döntünk. A gyakorlatban ez a probléma 

inkább a termékösszetétel optimalizálásaként ismert. 

A ráfordítás nagyság optimalizálására vonatkozó döntésnek két sajátos esete külön döntési problémaként is 

felmerül. Ezek: 

• A hozam nagyságának (színvonalának), illetve a termelés méretének meghatározása, amely a ráfordítás-

hozam összefüggések fordított, hozam-ráfordítás viszonyként való vizsgálatát jelenti. Ezt a problémát 

költségfüggvény elemzésnek vagy fedezeti diagram elemzésnek is nevezzük. 

• Egyes folyamatoknál a folyamat időhossza egyébként azonos feltételek mellett is befolyásolja az elért 

eredményt. Ilyenkor az idő, mint sajátos ráfordítás merül fel. A folyamatok optimális hosszának 

(időtartamának) meghatározását az időráfordítás optimalizálásának nevezzük. 

5.3. 

5.3.1. 6.5.2.4 A hosszú távú befektetés (a fejlesztés) döntései 

Bármilyen tárgyi jellegű hosszú távú befektetésre megfogalmazhatók közös, általános döntési szabályok és 

módszerbeli irányelvek. A hosszú távú befektetés a tevékenység létesítési, a ráfordítás nagyság meghatározási és 

az erőforrás elosztási probléma sajátos esetének egyaránt tekinthető. 

6. 6.6 Összefoglalás 

A 6. modul a mezőgazdasági termelés gazdasági alapösszefüggéseivel foglalkozik. A mezőgazdaság 

sajátosságai (természeti erőforrásoktól való nagymértékű függőség, az idényszerűség, a bonyolult biológiai 

összefüggések stb.) miatt a mezőgazdaság gazdasági kérdéseinek tárgyalása bizonyos mértékben eltér más 

gazdasági ágazatokétól. Ezen összefüggések, sajátosságok nélkül nem lehet megérteni az ágazat szereplőinek 

törekvéseit, megvalósítani a mezőgazdasági termék előállítók, feldolgozók és forgalmazók összehangolt 

működését 
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A modul a gazdasági alapösszefüggések között elsősorban a mezőgazdasági vállalkozással, mint 

tőkebefektetéssel, a vállalati eredmény mérésével, a vállalati érdekkel és célokkal, a gazdálkodás alapelveivel 

foglalkozik. Az alapelvek között a gazdasági döntések általános elveiről, továbbá az alapvető gazdasági döntési 

típusokról számol be a modul. Megismertet a legfontosabb gazdasági fogalmakkal és kategóriákkal, továbbá 

ezeknek a gazdasági döntésekben való helyes alkalmazásával. 

Ellenőrző kérdések: 

1. Mi a vállalkozás, mint tőkebefektetés alapvető célja? 

2. Mi a különbség a rövid időre, és a hosszabb, de meghatározott időre létesített vállalkozás eredményének 

mérése között? 

3. Melyek a határozatlan időre létesített vállalkozás eredménymérésének alapvető problémái? 

4. Ismertesse a számviteli mérleg szerkezetét és fő funkcióit! 

5. Sorolja fel a vállalati eredmény mérésének különböző kategóriáit! Milyen célokra lehet felhasználni az egyes 

eredménymutatókat? 

6. Melyek a vállalati cél meghatározásának problémái? 

7. Miért fontos a vagyonérdekeltség alkalmazása a gazdálkodásban? 

8. Miért szükséges a változó költségek vizsgálata a gazdasági döntések előkészítésénél? 

9. Mi a fedezeti hozzájárulás tartalma és milyen szerepe van a gazdasági döntéshozatalnál? 

10. Melyek a gazdasági döntések alaptípusai, és milyen döntési kritériumokat kell alkalmazni az egyes 

alaptípusoknál? 
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